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    Správa 
                     
                      o činnosti Mestskej polície Hlohovec za rok 2010

      Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za rok 2010 (ďalej len "MsP") je spracovaná 
v zmysle plánu zasadania  Mestského zastupiteľstva v Hlohovci (ďalej len   "MsZ"),  v súlade 
so Zákonom  SNR č. 564/1990 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"zák. č. 564/1990 Zb.").  

   Organizácia  MsP  a personálna práca: 

     MsP je poriadkový útvar Mesta Hlohovec (ďalej len "mesta") pôsobiaci pri zabezpečení 
vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia  v meste, plnení úloh vyplývajúcich zo 
všeobecne  záväzných  nariadení  mesta  (ďalej  len  "VZN"),  uznesení  MsZ  a  z  rozhodnutí 
primátora mesta, vykonávajúci  svoju činnosť  v súlade so zák. č. 564/1990 Zb.

   Personálne  zloženie  MsP  tvorí  25  zamestnancov,  z  toho  20  príslušníkov  s  odbornou 
spôsobilosťou, jedna administratívna pracovníčka - ekonómka  a 4 zamestnanci chráneného 
pracoviska  - operátori kamerového monitorovacieho systému.
   
     V priebehu hodnoteného obdobia boli všetky funkčné miesta obsadené až na jedno miesto 
operátora chráneného pracoviska, ktoré bolo  neobsadené  počas 28 dní z dôvodu skončenia 
pracovného pomeru jednej  zamestnankyne.  Na základe výsledkov výberového konania na 
uvoľnené miesto bol prijatý ďalší zamestnanec so zdravotným postihnutím.
     Možno konštatovať, že v roku 2010 nastala určitá stabilizácia zamestnancov MsP.  
  
     Výkon  služby  v  rámci  24  hodinovej  nepretržitej  prevádzky  zabezpečovalo  16 
príslušníkov.       
    
     Úlohy na úseku priestupkov a prevencie zabezpečovali dvaja  príslušníci. 
   
     Kontrolnú, organizátorskú a riadiacu činnosť vykonával náčelník, zástupca náčelníka a 
velitelia zmien. 
   
     Administratívnu  a  mzdovú  agendu  vrátane  chráneného  pracoviska  zabezpečovala 
administratívna pracovníčka.
   
   V rámci  rajonizácie  je  územie  mesta  rozdelené  do   7  rajónov -  obvodov.  Rajóny sú 
pridelené jednotlivým príslušníkom hliadkovej služby. Ich úlohou je popri bežnému výkonu 
služby  získať potrebne miestnu a osobnú znalosť,  za účelom kontaktovania sa  s občanmi a 
poskytnutia im potrebnej pomoci pri riešení rôznych situácií a protiprávneho stavu.     
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                             Organizačná štruktúra a personálne obsadenie  MsP 

                                               ____________________
                                                            Náčelník
                                                gint. JUDr. Jozef Šoka
_____________________                                                  __________________________
Administratívny referát                                                       Referát priestupkov a     prevencie   
Administratívna                        Zástupca náčelníka            __________________________
pracovníčka - ekonómka       skom. Bc. P. Hausknecht      Referent priestupkov a prev. I.
Jana Šajtlavová                                                                     stin. J. Malovec  
                                                                                            __________________________ 
                                                                                             Referent priestupkov a prev. II.
                                                                                             stin. A. Lomjanská                     
          ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
I.Zmena             II. Zmena           III. Zmena         IV. Zmena         Striedači        Chránené pr.
___________________________________________________________________________
Veliteľ zmeny   Veliteľ zmeny    Veliteľ zmeny   Veliteľ zmeny   Striedač 1        Operátor 1
stin. Pátrovič     stin. Podlucký    stin.Hankoščák  stin Doktor      strs.Repický    J.Dananajová
___________________________________________________________________________
Veliteľ hliadky  Veliteľ hliadky  Veliteľ hliadky Veliteľ hliadky  Striedač 2       Operátor 2
 strs. Krajčovič   stss. Halás         strs.Vančo         strs. Macášek   strs.Oravec     Ing.Moravčík
___________________________________________________________________________
Člen hliadky       Člen hliadky     Člen hliadky      Člen hliadky     Striedač 3       Operátor 3 
mst. Kováčik       str. Polák          stst. Paulík         mst. Juriš          str. Krivda      Mgr. Pikna
                                                                                                       _______________________
                                                                                                         Striedač 4      Operátor 4
                                                                                                        mst.Bc.Hinca   J. Brezula   
                                                                                                       _______________________ 

     V hodnotenom období  náčelníkom a  jeho  zástupcom bolo  vykonaných  80   kontrol. 
Kontroly boli  vykonané počas dennej  i  nočnej  doby a zamerané boli  na dôsledné plnenie 
úloh, dodržanie zákonov, interných normatívnych aktov, dodržiavania pracovnej disciplíny i 
na zistenie alkoholu v dychu u príslušníkov MsP. 

   V jednom prípade, počas nočnej kontroly bolo zistené, že hliadka MsP nevykonala kontrolu 
v súlade s pokynom náčelníka a na kontrolnom bode nevystúpila z vozidla. Pri odchode ani 
nenahlásila veliteľovi zmeny opustenie priestoru kontrolného bodu. Veliteľ a  člen  hliadky 
boli písomne upozornení na porušenie pracovnej disciplíny a v prípade opakovania sa i menej 
závažného porušenia  pracovnej  disciplíny na ukončenie pracovného pomeru.  Následne sa 
prehodnotil  systém pohybu a kontroly všetkých hliadok MsP  počas nočnej doby. 

     Za  účelom  zefektívnenia  a  skvalitnenia  práce  príslušníkov  MsP  bolo  vykonávané 
pravidelné  usmernenie výkonu dennej a nočnej  služby s dôrazom na rizikové miesta, kde 
dochádza k rôznym formám protizákonného konania. Pozornosť bola venovaná parku na ulici 
R. Dilonga,  Zámockej záhrade,  centrálnej  mestskej  zóne  i  cintorínom.  U denných služieb 
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bola vykonávaná  kontrola spisového materiálu, evidencie priestupkov a iných činností MsP. 
     Denne boli vyhodnocované záznamy denného hlásenia a prijímané potrebné opatrenia, 
vrátane  postúpenia   informácie   kompetentne  zodpovedným pracovníkom  MsÚ i  iných 
súčastí. 
 
     O činnosti MsP a bezpečnostnej situácii v meste, zistených nedostatkoch a o podnetoch 
občanov  bol  pravidelne  informovaný primátor mesta   na spoločných týždenných poradách, 
ktorých sa zúčastňoval i  riaditeľ  OO PZ.  Podľa potreby a závažnosti udalosti bol primátor 
mesta  informovaný ihneď. Rozhodnutia  primátora  mesta boli zapracované do úloh MsP a 
boli  o nich informovaní všetci príslušníci MsP. 
     Zistené  podnety  od občanov boli analyzované a prijímali sa k nim  patričné opatrenia. 
V roku 2010 sa občania obrátili telefonicky na stálu službu MsP 9 510 krát.

   V priebehu roka boli vykonané tri spoločné porady príslušníkov MsP. Na poradách boli 
koordinované spoločné úlohy,  ktoré vyplynuli pre MsP zo zasadania MsR,  MsZ , či iných 
rozhodnutí.
 
   Úradom   práce  sociálnych  veci  a  rodiny  Piešťany  boli  vykonané  dve  kontroly  na 
chránenom  pracovisku.  Kontrolnými orgánmi neboli zistené žiadne nedostatky.

     Na príslušníkov MsP boli podané 3 sťažnosti. Prešetrené boli v kompetencii náčelníka 
nasledovne:  
     Prvá sťažnosť - sťažovateľ žiadal anulovanie   blokovej  pokuty,  ktorá  mu  bola uložená 
                               za  obmedzenie  vjazdu  vozidlám   v  mieste   určenom  na  zásobovanie. 
                               Sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená.
     Druhá sťažnosť - sťažovateľ žiadal anulovanie  blokovej  pokuty,  ktorá mu  bola  uložená 
                                 za  parkovanie  na  vyhradenom  parkovisku,  na  vodorovnej  dopravnej 
                                 značke  V 10d.  Nakoľko  uvedené dopravné značenie nebolo kompletné,
                                 chýbalo zvislé dopravné značenie  IP 16,  ktoré dopravná  značka V 10d 
                                 dopĺňa,  sťažnosť  bola vyhodnotená ako opodstatnená.
     Tretia sťažnosť –  sťažovateľ  poukazoval  na  nečinnosť  príslušníkov MsP  pri  neriešení 
                                 dopravného  priestupku  pri  obmedzení  jazdy  vozidiel  pri  výjazde  z 
                                  pozemku.  Uvedená  sťažnosť  bola  vyhodnotená  ako neopodstatnená. 
                                  Sťažovateľ  voči prešetreniu   sťažnosti podal odvolanie, ktoré prešetril  
                                  hlavný kontrolór  mesta  a  konštatoval,  že  prešetrenie  sťažnosti  bolo 
                                  vykonané   v    súlade   s   ustanoveniami  zákona   č. 9/2009   Z.  z.   o 
                                  sťažnostiach.    
     V  priebehu  hodnoteného  obdobia  boli  náčelníkovi   MsP  zaslané  štyri  poďakovania 
od  občanov za pomoc a aktivitu zo strany príslušníkov MsP. 

 Výcvik príslušníkov:

     V hodnotenom období  príslušníci MsP absolvovali povinné školenie v oblasti bezpečnosti 
a  ochrany zdravia  pri  práci,  požiarnej  ochrany a  preškolenie  z nových a  aktualizovaných 
interných predpisov.
     Traja  príslušníci MsP absolvovali  kurz  k  odchytu  zabehnutých  a túlavých  zvierat v 
Inštitúte  výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach. Držiteľom osvedčenia o 
absolvovaní  takéhoto kurzu je sedem príslušníkov MsP, desať príslušníkov MsP absolvovalo 
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kurz prvej pomoci  a štyria  odborný seminár na priestupkové konanie. 
    V súlade so smernicou k zabezpečeniu školenia, odborného výcviku a previerok z odbornej 
prípravy  a  fyzickej  zdatnosti  príslušníkov  MsP  boli  v  priebehu  roka  vykonané   fyzické 
previerky  a cvičné streľby zo služobných zbraní. Streľby boli vykonané na strelnici Soroš. 
Všetci príslušníci, ktorí previerky absolvovali, požadované kritéria splnili.
     Z dôvodu minimalizovania  počtu  nadčasových hodín previerky sa vykonávali  počas 
pracovnej doby jednotlivých príslušníkov MsP.
    Výcvik fyzickej prípravy sa vykonával formou kondičnej prípravy a sebaobrany. Fyzickú 
kondíciu  si  mohli  príslušníci  MsP  zvyšovať  i individuálne,  v  mimopracovnom  čase  v 
telocvični MsP. Výcvik sebaobrany sa vykonal i priebežne počas služby, so zameraním na 
hmaty  chvaty  sebaobrany  a  znehybnenie  páchateľa.   Spoločný  výcvik  príslušníkov  so 
zameraním na taktiku vykonávania zákrokov bol vykonaný  v mesiaci december. 

Spolupráca  s Policajným zborom a s inými subjektmi:     

     MsP  pri  zabezpečovaní  verejného  poriadku  najmä  počas  usporiadania  kultúrno  - 
spoločenských, športových a iných spoločenských podujatí úzko spolupracovala s OO PZ. 
Táto spolupráca je na dobrej úrovni. Spoločne zabezpečovanými podujatiami bol  Michalský 
jarmok,  uzatvorenie  Námestia  Sv.  Michala  pre  rôzne  podujatia  či  cyklistické  preteky. 
Vzájomná spolupráca je i  pri pátraní po hľadaných osobách. 
     Dobrá  spolupráca  je  i  s  OR PZ –  okresným dopravným inšpektorátom,  najmä  pri 
poskytnutí  lustrácie  majiteľov   motorových  vozidiel  pre  účely  objasňovania  priestupkov 
spáchaných proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Za uvedeným účelom bolo MsP 
poskytnutých 59  týchto lustrácií a na okrený dopravný inšpektorát boli  zaslané 3 správy  o 
objasňovaní  priestupkov proti  bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
     Spolupráca bola i so Železničnou políciou Leopoldov   pri  riešení  rôznych mimoriadnych 
situácii, ktoré boli v kompetencii železničnej polície.
     Spolupráca  s  Hasičským  a  záchranným  zborom  bola  pri  likvidácii  požiaru,  pri 
odstraňovaní  znečistenia  na  cestných  komunikáciách,  pri  zabezpečovaní  predmetov 
ohrozujúcich  pádom so  strechy osoby,  či   pri  odstraňovaní  následkov  záplav.  V jednom 
prípade i pri zabezpečovaní verejného priestranstva pri cvičnom hasení požiaru.
     So  zdravotnou  službou a  Rýchlou zdravotnou pomocou bola spolupráca orientovaná 
prevažne na  poskytnutie  pomoci osobám spadnutým, či spiacim na verejnom priestranstve, 
najmä pod vplyvom alkoholu i poskytovaní pomoci pri ošetrovaní agresívnych pacientov.
     S Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany pri riešení problémov mládeže a v 
súvislosti s prevádzkou chráneného pracoviska.
     So  súdmi  pri  doručení  súdnych   zásielok. Doručených bolo 56  takýchto zásielok. Tiež 
spracovávanie rôznych písomností a dožiadaní súdov. Spracovaných bolo 523 podkladov k 
lustráciám na osoby, či iných súdnych dožiadaní.
     MsP  spolupracuje  i  s  jednotlivými  oddeleniami  a  organizáciami  zabezpečujúcimi 
technický chod a iné služby mesta.  V 94 prípadoch  MsP informovala písomným záznamom 
príslušné oddelenia MsÚ  na nedostatky,  ktoré zistila pri plnení svojich úloh. Na ich  riešení, 
či odstraňovaní  sa i spolupodieľala.  Jednalo sa najmä o dokumentovanie a zabraňovanie 
vzniku čiernych skládok, poškodzovanie či chýbanie dopravného značenia, prepadnutie, či 
poškodenie časti chodníkov a miestnych komunikácii a iné. Tiež podávala návrhy na   nové 
dopravné určenie, či prehodnotenie pôvodného dopravného značenia. 
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 Prevencia:

     MsP vykonávala preventívne aktivity formou prednášok i samotnou praktickou činnosťou. 
U  najmenších detí  najmä prednáškami orientovanými na dopravnú výchovu, správaniu a 
pohybu sa na ulici,  doma,  či  privolania  si  pomoci.  U starších ročníkov  s orientáciou na 
šikanu,  jej  predchádzaniu,  zákazu  užívania  alkoholu,   fajčenia,  drog,  rôznym  formám 
vandalizmu,  poškodzovania  majetku  a  ich  trestnoprávnemu  dopadu  so  zameraním  na 
rozšírenie si právneho vedomia. 
   U seniorov boli prednášky orientované na informácie o  bezpečnostnej situácii v meste, 
ochrane a pomoci, ktorú im MsP môže poskytnúť pri riešení rôznych  problémov.
   Tradičným preventívnym programom uskutočňovaným MsP je Bezpečná cesta do školy. 
Vykonávaná je formou prednáškovej činnosti a samotným  praktickým usmerňovaním detí na 
frekventovaných  priechodoch pre chodov nachádzajúcich  sa  v  blízkosti   škôl.  Takýmito 
priechodmi sú  priechody na  uliciach Hviezdoslavova, Hlohová, Šafárikova či Pribinova. 
  Súčasťou preventívnych aktivít uskutočňovaných MsP je i program Mládež, alkohol, droga, 
prevencia.  V rámci tohto programu bolo vykonaných 57 preventívnych kontrol  zameraných 
na  zistenie  požitia  alkoholických nápojov  mladistvými, či maloletými osobami. Dve takéto 
kontroly  boli  vykonané   spoločne  s OO  PZ.  Zaznamenaných  bolo  16  prípadov  požitia 
alkoholických nápojov takýmito osobami. Tieto boli postúpené mestu Hlohovec a v jednom 
prípade mestu Leopoldov. Zároveň boli postúpené i  sociálnej kurátorke ÚPSVaR. 
   Vykonávané boli i preventívne kontroly na zistenie  zákazu fajčenia, či predaja tabakových 
výrobkov.  U  maloletých  a mladistvých,  u ktorých  bolo  kontrolou  zistené  že  fajčili,  boli 
informovaní  rodičia  a  zároveň  boli  upozornení  na   zákonnú  povinnosť  ochrany  zdravia 
svojich detí. Rodičia vo všetkých prípadoch s mestskou políciou spolupracovali a prísľubili 
zjednať nápravu. 
    Oblasť  prevencie  je  zameraná  i  na  informovanie  obyvateľov  mesta   o   bezpečnostnej 
situácii v meste  prostredníctvom  miestnych  a regionálnych periodík vrátane hlohovskej 
televízie.
     K  uvedenému  účelu  slúži  i   Web  stránka  MsP,  ktorá  je  pravidelne  dopĺňaná 
o najaktuálnejšie udalosti.

Kamerový monitorovací systém:

     Jeden z dôležitých prostriedkov prevencie i zvýšenia bezpečnosti v  meste je kamerový 
monitorovací  systém  (ďalej  len  "KMS").  Jeho  úlohou  je  zníženie  páchania  delikvencie, 
zabezpečenia ochrany spoločenských vzťahov, života, zdravia, majetku obyvateľov mesta a 
jeho návštevníkov.  Tiež  poskytnutia  rôznej  pomoci  osobám nachádzajúcim sa v priestore 
monitorovanom bezpečnostnými  kamerami.  
   KMS  pracuje  v  meste  od  decembra  2003.  V  súčasnej  dobe  je  inštalovaných  13 
bezpečnostných kamier, z toho 10 otočných typu DOME a tri stacionárne. 
   Značným prínosom pre skvalitnenie monitorovania priestoru bezpečnostnými kamerami 
bolo zriadenie  chráneného pracoviska. Pracovisko bolo zriadené  15. marca 2009. Na tomto 
pracovisku pracujú občania so zdravotným postihnutím. Pracujú na kratší pracovný čas, 20 
hodín týždenne, v pracovných dňoch v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod., striedajú sa v  4 
hodinových zmenách. 
     V čase ich neprítomnosti KMS obsluhuje veliteľ zmeny. 
     Vplyvom KMS sa značne znížila  latentnosť  páchanie  priestupkov  proti  verejnému 
poriadku, či  rôznych   prejavov  "vandalizmu", vrátane  popíjania  alkoholických  nápojov na 
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verejne prístupných miestach, kde sú kamery umiestnenie. V monitorovaných priestoroch sa 
značne  znížila  trestná  a priestupková  činnosť  a  niektoré  protiprávne  konania  sa  takmer 
podarilo  z týchto priestranstiev vytlačiť či včas zachytiť. 
     Výstupy z KMS pomáhajú  aj  orgánom činným v trestnom konaní, pri odhaľovaní a 
dokumentovaní trestnej činnosti páchateľov či podozrivých osôb. 
     Prostredníctvom KMS boli zistené priestupky najmä proti bezpečnosti a plynulosti  cestnej 
premávky,  občania,  ktorí  boli  spadnutí  na  zemi  a  potrebovali  pomoc,  dopravné  nehody, 
znečistenie  verejného  priestranstva,  bitky,  verejné  pohoršenie,  či  jeden  z  najzávažnejších 
prípadov  v  hodnotenom období,  keď  malo  dôjsť   podľa  oznámenia  matky   k  strate  jej 
trojročného dieťaťa z detského ihriska, ale  na základe zachyteného podnetu z bezpečnostnej 
kamery jej bolo dokázané, že s nim spoločne odišla k rieke Váh, čo značne zmenilo priebeh 
vyšetrovania a dieťa bolo v tejto rieke nájdené utopené. 

   V priebehu hodnoteného obdobia bolo KMS zachytených a riešených 544 priestupkov:

 Priestupok                                                       Počet priestupkov 

B 34 zákaz zastavenia                                                   106
B 2 Zákaz vjazdu                                                          101
IP 16 Parkovisko – park. miesta s vyhr. státím              49
IP 25a Pešia zóna                                                           10  
V 13 Šikmé rovnobežné čiary                                        32
V 12b Žltá súvislá čiara                                                  11
§ 23/1 porušenie zastavenia a státia                                 3   
§ 25/1a státie v neprehľadnej zákrute                              3
§ 25/1c priechod pre chodcov a vo vzdialenosti            
kratšej ako 5 m pred nim                                                28
§ 25/1d státie v križovatke                                               3
§ 25/1f státie na zastávke                                                 1
§ 25/1q státie na chodníku                                             12
§ 25/1s státie na tráve                                                      2
§ 24/1c neopr. vykonáva obchodnú činnosť                  10 
§ 47/1c vzbudí verejné pohoršenie                                54
§ 47/1d znečistenie verej. priestr.                                  35 
§ 47/1g neoprávnené zabratie verej. priestr.                    3
§ 47/1i poruší zákaz používať označenie „Polícia“         1
§ 49/d úmyselne naruší občianske spolunažívanie          5
§ 50 proti majetku                                                            7
VZN 102/08 požíval alkohol na verej. priestr.              22
VZN 32/97 k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov      4
VZN 85/05 o pešej zóne                                                  2
VZN 29/97 o ochrane a tvorbe ŽP                                  1
Zák. 377/04 o ochrane nefajčiarov                                  1
Zák. 282/02 o chove, držaní a ochrane psov                 10
Iné – páchateľ nebol zastihnutý                                    28                          
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Priestupky spozorované KMS v jednotlivých obvodoch

Odchyt túlavých psov a kontrola venčenia psov:

       MsP v priebehu roka 2010 odchytila  30 psov, ktoré ohrozovali bezpečnosť občanov, či 
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 10 psov bolo odchytených spoločne so súkromnou 
Veterinárnou stanicou v Nitre. Z uvedeného počtu bolo 27 umiestnených  do útulku zvierat v 
Piešťanoch, či do dvoch útulkov v Nitre a 3 psi boli vrátení  držiteľovi psa.
        Činnosť MsP sa zameriavala aj na  kontrolu venčenia psov v súvislosti s porušením 
dodržania podmienok držania psov, ktoré sú upravené v Zákone NR SR č. 282/2002 Z. z., 
ktorým sa upravujú niektoré  podmienky držania  psov (ďalej  len zák.  č.  282/2002 Z.  z.), 
alebo  vo  VZN  č.  65/2003  o  chove,  držaní  a  ochrane  psov na  území  mesta  Hlohovec. 
V prípade  porušenia  uvedeného  zákona  je  ten,  kto  psa  vedie,  alebo  držiteľ  psa  riešený 
blokovou pokutou. Bolo uložených 45 takýchto pokút. Ku kontrole najmä venčenia psov je 
využívaný i KMS.
   V  priebehu  hodnoteného  obdobia  sa  vyskytli  3  prípady   poranenia  osoby  psom.  Vo 
všetkých  prípadoch  bol  držiteľ  psa  zistený  a  poranenej  osobe  bola  poskytnutá  lekárska 
pomoc.
  
   Kontroly vykonané MsP:

     V priebehu hodnoteného obdobia hliadky MsP vykonávali pravidelné kontroly rôznych 
objektov,  najmä  materských,  základných  a  stredných  škôl,  cintorínov,  MsÚ,   mestského 
kultúrneho centra, verejných priestranstiev,  parkovísk, obytných blokov, vrátane previerok 
narušenia signalizácie  v niektorých týchto objektoch.   
   Preventívne kontroly boli zamerané i na znečisťovanie verejného priestranstva prevažne 
bezdomovcami a inými osobami vzbudzujúcimi verejne pohoršenie.

  Nálezy:

      V roku 2010 MsP zaevidovala 51 nálezov, ktoré prevzala od občanov, alebo boli nájdené 
hliadkami MsP pri výkone služby. Jednalo sa o: osobné doklady - 28 krát, kľúče (od mot. 
vozidla, byty) 12 krát, ďalej to boli dáždniky, okuliare,  peňaženky s finančnou hotovosťou 
vo  výške  235.-  €  a 13  centov. Nálezy  boli  odovzdané  majiteľom,  alebo  príslušným 
inštitúciám. V prípade vecí,  ktorých majitelia  sa nenašli  (dáždniky,  okuliare,  hodinky),  sú 
tieto raz ročne odovzdané na Krajský úrad, odbor financií Trnava.
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 Zákroky, donucovacie prostriedky:

     V roku 2010 príslušníci  MsP vykonali  29 zákrokov voči osobám, ktoré boli  priamo 
prichytené pri páchaní trestného činu alebo  priestupku a odmietli preukázať totožnosť, alebo 
spolupracovať pri objasňovaní priestupku. V 5 prípadoch bola obmedzená osobná sloboda 
páchateľom, po ktorých bolo vyhlásené pátranie. Tieto osoby boli bezprostredne odovzdané 
na OO PZ Hlohovec.
       V 230 prípadoch použili príslušníci v súlade so zákonom donucovacie prostriedky. V 222 
prípadoch sa jednalo o použitie technického prostriedku na zabránenie  odjazdu motorového 
vozidla, za ktoré boli uložené pokuty vo výške 2 409.- €,   v 2  prípadoch boli  použité  putá, 
v 8  prípadoch  hmaty,  chvaty  sebaobrany a v 2 prípadoch oboje.

Použitie  technického  prostriedku  na  zabránenie  odjazdu  motorového  vozidla 
na jednotlivých uliciach

Materiálne a technické zabezpečenie:

   Pre kvalitné zabezpečenie úloh MsP  je dôležité i materiálne a technické zabezpečenie. MsP 
disponuje :
- dvoma  motorovými  vozidlami  Škoda  Fábia a Roomster, ktoré sú vybavené  vozidlovými 
   rádiostanicami,  vozidlá   sú  vybavené   zvláštnym  výstražným  svetelným  a   zvukovým   
   zariadením,
- základňovou rádiostanicou umiestnenou na stálej službe,  
- prenosnými rádiostanicami, ktorými sú vybavené hliadky MsP,
- zariadením na zaznamenávanie telefónnych hovorov,
- digitálnym fotoaparátom,
- balistickými nepriestrelnými vestami,
- ďalekohľadom,
- prístrojom na meranie alkoholu v dychu  - Drägerom,
- krátkymi guľovými zbraňami  vz. ČZ 85,75 a 75 D,
- narkotizačnou zbraňou na odchyt psov a iných zvierat,
- odchytovou slučkou,
- reflexnými vestami,
- elektrickými baterkami,
- zastavovacími  terčmi, 
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- počítačovou technikou,
- testermi eurobankoviek,
- technickými prostriedkami na zabránenie odjazdu motorového vozidla,
- obuškami,
- putami,
- slzotvornými prostriedkami.

 Štatistická správa     

    V roku 2010  MsP  zistila 1523 priestupkov, ktoré následne doriešila v zmysle zákona NR 
SR  č. 372/1990  Zb. o priestupkoch  (ďalej len „zák. č. 372/1990 Zb.“). V blokovom konaní 
bolo prejednaných 1 101 priestupkov, čo je o 125 viac  ako v roku 2009. 
     Pokuty uložila  v celkovej výške  18 605.- € , čo je o 5 314.- € viac ako v roku 2009.  
     Na  blok  na  pokutu  zaplatenú  na mieste bolo uložených 801 pokút, vo výške 10 537.- €. 
Na blok na pokutu nezaplatenú na mieste (ďalej len „šek“) bolo uložených 300 pokút, vo 
výške 8 068.- €, z toho bolo už zaplatených 113 pokút vo výške 2 755.- €, ďalšie budú v 
prípade nezaplatenia pokuty vymáhané cez inštitút exekútora. Napomenutím bolo riešených 
312  priestupkov,  v  súlade  s  §  60  ods.  3  zák.  č.  372/1990  Zb.:  -  12 priestupkov  bolo 
odložených (nakoľko sa priestupok  nestal), 64 priestupkov bolo uložených, 17 priestupkov 
bolo odovzdaných  príslušnému orgánu a 3 boli predložené správou o výsledku objasňovania 
priestupku správnemu orgánu, 14 priestupkových spisov je v štádiu riešenia. 
   

Výška uložených pokút za roky 2010 a 2009

    Najviac  priestupkov bolo zaznamenaných na úseku  bezpečnosti  a plynulosti  cestnej 
premávky  v počte 1 022 priestupkov. Proti  verejnému poriadku bolo zaznamenaných 212 
priestupkov, 79 priestupkov proti majetku, 19 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, 
62 priestupkov na úseku podnikania, 2 priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom, proti 
poriadku v správe a porušením zákonov a VZN mesta Hlohovec 127 priestupkov.
     Z  celkového  počtu  riešených  1 523  priestupkov,  bol  v  1  055  prípadoch  páchateľ 
priestupku muž (t. j. 69,3 %) a v 407 priestupkoch (t. j. 26,7 %) je páchateľom žena. V 61 
prípadoch bol páchateľ neznámy (t. j. 4 %). 
     Z celkového počtu riešených priestupkov boli 4 priestupky spáchané maloletými osobami 
a 33 priestupkov mladistvými osobami. 
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Mimodopravné priestupky a iné oznámenia

      V hodnotenom období bolo na MsP  zistených a evidovaných celkom 2 521 (-242,  porovnanie 
s rokom 2009  s vyznačením + je nárast, - je pokles)  mimodopravných priestupkov  a iných 
oznámení,  ku  ktorým  bolo  treba  pristupovať ako k riešeniu priestupkov. V blokovom konaní 
boli MsP uložené pokuty vo výške 7 256.- €  (+ 1 794.- €). 
Najviac, 668 priestupkov a oznámení, bolo zaznamenaných  v centrálnej mestskej zóne.  
  
                                                                                    Počet priestupkov        Suma v blok. konaní

§ 24 na úseku podnikania (nepov. predaj)                62 (-19)                1 825 € (-89 €)
§ 30 na úseku ochrany pred alkohol.                           2 (-8)                       35 € (-76 €)

Priestupky proti verejnému poriadku:                        
     § 47/a neuposlúchne  výzvu ver. čin.                          3 (+1)                     73 € (+53 €)  
     § 47/b poruší nočný kľud                                          30 (+1)                   520 € (+333 €)
     § 47/c vzbudí verejné pohoršenie                                  103 (+11)             2 310 € (+1 161 €) 
     § 47/d znečistí verejné  priestranstvo                         70 (+14)                965 € (+435 €)

             § 47/g  neopr. zaberie verejné priestr.                          5 (-12)                   85 € (-62 €)
     § 47/i  poruší zákaz používať označenie „Polícia“       1 (+1)                   30 € (+30 €)

       Priestupky proti občianskému spolunažívaniu:                                 
     § 49/a inému ubliží na cti                                                   5 (+4)                   OÚ odd. VVS 
     § 49/d úmyselne naruší obč. spolun.                          14 (-3)                      85 € (- 50 €)    

Proti majetku - § 50                                                            79 (-27)                   235 € (-201 €) 
        
         Porušenie zákonov a VZN mesta Hlohovec:                                
             VZN 29/97 o ochrane a tvorbe ŽP                              15 (+9)                     25 € (-18 €) 

     VZN 32/97 k zverejňovaniu a vylep. plagátov              6 (-2)                      15 € (-75 €)   
     VZN 76/05 o ochrane parku Zámocká záhrada             2 (+2)                     18 € (+18 €)
     VZN 83/05 o pešej zóne                                                5 (+2)                     30 € (+30 €) 

             VZN 102/08 o obmedzení požívania, predaja 
     a podávania alk. nápojov                                             42 (-54)                665 € (+100 €) 
    VZN 50/01 o odpadoch                                                 2 (-1)                     5 € (-16 €)
     Zák. 282/02 o chove, držaní a ochrane psov                    45 (+27)                  280 € (+184 €)

             Zák. 377/04 o ochrane nefajčiarov                                 9 (+9)                  55 € (+55 €)
             Zák. 364/04 o     vodách                                                     1 (+1)                     OÚ - ŽP        
            Celkom priestupkov                                                           501 (-46)            7 256 (+1 794.-  €)
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ďalšie iné oznámenia (zásahy) 
Preverenie oznámenia                                                  1 714 x (-176)
Výpomoc RZP                                                                    5 x (-8)
Výpomoc OO PZ                                                             49 x (-44)
Výpomoc železničnej polícii                                              2 x (+2)   

        Odovzdanie osoby                                                             3 x (+3 x)
Odchyt psa                                                                       30 x (-30)

        Likvidácia požiaru                                                              1 x (-4)
Narušenie objektu                                                             76 x (+34)                             
Predvedenie - zistenie totožnosti                                      34 x (-2) 
Použitie donucovacích prostriedkov                                 10 x (+2)
Kontrola podávania alk. nápojov mal. a mlad. -                57 x (+53)  
Pomoc občanom                                                                39  x (-26)                                  . 
Celkom ďalších zásahov                                              2 020 x (-196)
Spolu priestupkov a ďalších zásahov                       2 521 x (-242 x)      

Priestupková činnosť a zásahy v jednotlivých obvodoch (obvody sú totožné s volebnými 
obvodmi)

   Obvod č. 1 
    § 47/c vzbudí verejné pohoršenie.............................................48 (+11) priestupkov

§ 47/d znečistí verej. priestr. ...................................................41 (+4) priestupkov 
§ 50 proti majetku....................................................................27 (+8) priestupkov

        VZN 102 o obmedzení požívania, predaja
a podávania alk. nápojov.........................................................19 (-15) priestupkov
§ 24 na úseku podnikania.........................................................12 (-4) priestupkov 
Zák. 282/02 o chove, držaní a ochrane psov............................10 (+2) priestupkov
§ 47/b poruší nočný kľud...........................................................8 (+2) priestupkov
Zák. 377/04 o ochrane nefajčiarov.............................................8 (+8) priestupkov
VZN 32/97 k zverejň. a vylepovaniu plagátov..........................5 (+5) priestupkov
VZN 83/05 o pešej zóne............................................................5 (+2) priestupkov
§ 49/d úmys. naruší obč. spolun. ...............................................4 (+2) priestupky
§ 30 na úseku ochrany pred alkoh. ...........................................1 (-3) priestupok
§ 47/g neopr. zaberie verej. priestr. ..........................................1 (-6) priestupok
VZN 29/97 o ochrane a tvorbe ŽP............................................1 (-1) priestupok
§ 47/a neuposl. výzvu verej. činiteľa.........................................1 (+1) priestupok
§ 49/a inému ublíži na cti...........................................................1 (+1) priestupok

- 12 - 
        



        § 47/i  poruší zákaz používať označenie „Polícia“.....................1 (+1) priestupok
        Preverenie oznámenia............................................................378 (-43) krát

Kontrola podávania a užívania alkoholu mal. a mlad. ...........28 (+28) krát
        Predvedenie - zistenie totožnosti... ........................................20 (+4) krát

Pomoc občanom.......................................................................17 (0) krát
Výpomoc OO PZ.....................................................................12 (-7) krát
Narušenie objektu.......................................................................7 (-3) krát
Donucovacie prostriedky...........................................................6 (-1) krát
Odchyt psa.................................................................................4 (-1) krát
Odovzdanie osoby......................................................................3 (+3) krát  
Spolu......................................................................................668 (+358)
                                                                                                                                                           

   Obvod č. 2 
§ 24 na úseku podnikania (nepov. predaj). ...........................31 (+21) priestupkov
§ 47/c vzbudí verejné pohoršenie..........................................29 (+11) priestupkov
§ 50 proti majetku..................................................................11 (-9) priestupkov
§ 47/d znečistí verejné priestr. ................................................9 (+1) priestupkov
VZN 102 o obmedzení požívania, predaja
a podávania alk. nápojov........................................................9 (-6) priestupkov

        zák. 282/02 o chove, držaní a ochrane psov...........................7 (-1) priestupkov
     § 47/b poruší nočný kľud........................................................3 (-2) priestupky

        § 47/g neopr. zaberie verej. priestr. .........................................3 (+2) priestupky
        § 49/d úmysel. naruší obč. spolun. .........................................2 (-2) priestupky

     § 30 na úseku ochrany pred alkoh. .........................................1 (-1) priestupok
§ 47/a neuposl. výzvu verej. činiteľa.......................................1 (+1) priestupok
§ 49/a inému ubliží na cti.........................................................1 (+1) priestupok
Preverenie oznámenia..........................................................426 (-4) krát
Kontrola podávania a požitia alk. nápojov  malol. a mlad. ..14 (+14) krát

        Výpomoc OO PZ..................................................................10 (-18) krát
Predvedenie - zistenie totožnosti............................................9 (0) krát
Pomoc občanom......................................................................7 (-6) krát
Odchyt psa..............................................................................7 (+3) krát

        Narušenie objektu....................................................................6 (+6) krát
Výpomoc železničnej polícii....................................................2 (+2) krát
Výpomoc RZP.........................................................................2 (0) krát
Donucovacie prostriedky........................................................1 (+1)  
Spolu...................................................................................591 (-35)
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Obvod č. 3 
§ 24 na úseku podnikania (nepov. predaj).............................. 14 (+5) priestupkov
Zák. 282/02 o chove, držaní a ochrane  psov...........................10 (+9) priestupkov
VZN 29/97 o ochrane a tvorbe životného prostr. .....................9 (+8) priestupkov
§ 50 proti majetku......................................................................9 (-10) priestupkov
VZN 102 o obmedzení požívania, predaja
a podávania alk. nápojov...........................................................6 (-2) priestupkov
§ 47/c vzbudí verejné pohoršenie...............................................6 (-7) priestupkov

     § 47/b poruší nočný kľud...........................................................4 (+1) priestupky
§ 47/d znečistí verejné priestr. ...................................................4 (+2) priestupky 
VZN 76/05 o ochrane parku Zámocka záhrada.........................2 (+2) priestupky
§ 49/a inému ubliží na cti...........................................................2 (+2) priestupky
§ 49/d úmyselne naruší obč. spolunažívanie..............................2 (-1) priestupky
VZN 32/97 k zverejňovaniu a vylep. plagátov..........................1 (-7) priestupok             
Preverenie oznámenia.............................................................249 (-36) krát
Narušenie objektu.....................................................................15 (+6) krát
Výpomoc OO PZ.......................................................................4 (-9) krát
Pomoc občanom.........................................................................4 (-3) krát
Kontrola podávania a užívania alkoholu mal. a mlad. ..............4 (+4) krát

        Odchyt psa.................................................................................3 (-4) krát
Predvedenie - zistenie totožnosti..............................................2 (-2) krát
Výpomoc RZP..........................................................................1 (-1) krát
Donucovacie prostriedky..........................................................1 (+1) krát.  
Spolu....................................................................................352 (-41)

Obvod č. 4 
§ 47/b poruší nočný kľud..........................................................8 (+4) priestupkov
VZN 102 o obmedzení požívania, predaja
a podávania alk. nápojov...........................................................8 (-34) priestupkov
§ 47/c vzbudí verejné pohoršenie..............................................7 (+5) priestupkov
§ 47/d znečistí verej. priestr. ....................................................7 (+1) priestupkov
Zák. 282/02 o chove, držaní a ochrane psov.............................3 (+2) priestupky
§ 50 proti majetku.....................................................................2 (-6) priestupky

        VZN 50/01 o odpadoch............................................................1 (+1) priestupok
        Preverenie oznámenia............................................................190 (-13) krát
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     Narušenie objektu......................................................................19 (+7) krát
     Výpomoc OO PZ........................................................................5 (-3) krát 
     Pomoc občanom..........................................................................3 (-1) krát
     Odchyt psa..................................................................................3 (-12) krát
     Kontrola podávania a požitia alkoh. nápojov malolet. a mlad. ..2 (0) krát
     Predvedenie................................................................................2 (-4) krát
     Donucovacích prostriedky..........................................................1 (0) krát  
     Spolu.......................................................................................261 (-68)

                                                        
     Obvod č. 5 
        § 50 proti majetku.......................................................................9 (+2) priestupkov
        § 47/c vzbudí verejné pohoršenie...............................................7 (-3) priestupkov

Zák. 282/02 o chove, držaní a ochrane psov..............................7 (+7) priestupkov
        § 47/d znečistí verejné priestr. ...................................................5 (+3) priestupkov

§ 24 na úseku podnikania (nepov. predaj)..................................3 (+3) priestupky
§ 47/b poruší nočný kľud............................................................2 (-2) priestupky

        § 49/d úmyselne naruší obč. spolun. ..........................................1 (-4) priestupok
VZN 29/97 o ochrane a tvorbe životného prostr. ......................1 (+1) priestupok

        Preverenie oznámenia.............................................................168 (-31) krát
        Výpomoc OO PZ.......................................................................6 (+2) krát
        Pomoc občanom.........................................................................5 (-5) krát

     Kontrola podávania a požitia alk. nápojov malolet. a mlad. .....5 (+5) krát
Narušenie objektu......................................................................5 (+2) krát  
Spolu......................................................................................224 (-47)

Obvod č. 6 
§ 50 proti majetku...................................................................16 (+11) priestupkov
§ 47/c vzbudí verejné pohoršenie..............................................6 (+5) priestupkov
Zák. 282/02 o chove, držaní a ochrane psov.............................5 (+4) priestupkov
§ 47/b poruší nočný kľud..........................................................3 (+2) priestupky 

        § 47/d znečistí verejné priestr. ..................................................2 (+2) priestupky
VZN 50/2001 o odpadoch........................................................1 (+1) priestupok
§ 47/a neuposl. výzvu verej. činiteľa.........................................1 (+1) priestupok
§ 49/a inému ublíži na cti...........................................................1 (+1) priestupok
Preverenie oznámenia...........................................................159 (-31) krát
Narušenie objektu...................................................................10 (-3) krát
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Odchyt psa................................................................................7 (+2) krát
     Kontrola podávania a požitia alk. nápojov malolet. a mlad. ....3 (+3) krát

Pomoc občanom........................................................................1 (-8) krát
Predvedenie, zistenie totožnosti................................................1 (+1) krát

        Donucovacie  prostriedky..........................................................1 (+1) krát
Výpomoc RZP...........................................................................1 (0) krát  
Spolu.....................................................................................226 (-10)
                                                             
Obvod č. 7
§ 49/d úmysel. naruší obč. spolun. ...........................................5 (+4) priestupkov
§ 50 proti majetku.....................................................................5 (-7) priestupkov
VZN 29/97 o ochrane a tvorbe živ. prostr. ...............................4 (+3) priestupky
Zák. 282/02 o chove, držaní a ochrane psov.............................3 (-1) priestupky
§ 24 na úseku podnikania (nepov. predaj)..................................2 (+1) priestupky
§ 47/b poruší nočný kľud...........................................................2 (0) priestupky

        § 47/d znečistí verej. priestr. .....................................................2 (+1) priestupky
§ 47/g neoprávnené zabr. verej. priestr. ....................................1 (+1) priestupok
Zák 364/04 o vodách.................................................................1 (+1) priestupok
Zák 377/04 o ochrane nefajčiarov..............................................1 (+1) priestupok
Preverenie oznámenia.............................................................144 (-18) krát
Narušenie objektu.....................................................................14 (+13) krát
Odchyt psa..................................................................................6 (-1) krát
Výpomoc OO PZ.......................................................................4 (-12) krát
Pomoc občanom.........................................................................2 (-3) krát

     Kontrola podávania a požitia alk. nápojov malolet. a mlad. .....1 (+1) krát
Výpomoc RZP............................................................................1 (+1) krát
Požiar..........................................................................................1 (0) krát  
Spolu......................................................................................199 (0)  

Priestupky a ďalšie zásahy na úseku mimodopravných priestupkov a iných oznámení 
v jednotlivých obvodoch
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Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

    V hodnotenom období  MsP zaznamenala  a zaevidovala  na úseku dopravy  celkom 1 022 
priestupkov, čo je o 171 viac ako v roku 2009. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov 
bolo  blokom na  pokutu  zaplatenú  na  mieste  prejednaných  684 priestupkov  a blokom na 
pokutu  nezaplatenú  na  mieste  91  priestupkov.  Celkovo  boli  uložené  pokuty  vo   výške 
11 349.- €. Napomenutím bolo riešených 247 priestupkov.
 
Riešenie dopravných priestupkov v roku 2010

Riešenie dopravných priestupkov v roku 2009

 

Dopravné značenia - vysvetlivky:

(Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke) 

B 1 – Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch

B 2 – Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

B 5 – Zákaz vjazdu osobných automobilov

B 33 – Zákaz státia

B 34 Zákaz zastavenia

V 12b – Žltá súvisla čiara
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V 13 – Šikmé rovnobežné čiary

IP 16 – Parkovacie miesta s vyhradeným státím

IP 24a – Zóna s dopravným obmedzením

IP 25a – Pešia zóna

§  23/1.  –  Porušenie  zastavenia  a státia  (smie  zastaviť  a stáť  len  vpravo  v smere  jazdy, 
nedodržanie šírky jazdných pruhov)

§  23/2.  –  Porušenie  zastavenia  a státia  (znemožnenie  výjdenia  z parkoviska,  znemožnený 
vjazd a výjazd vozidiel

§ 25/1a – státie v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti

§ 25/1c – státie ne priechode pre chodcov

§ 25/1d – státie na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a za 
ňou

§ 25/1f – státie na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb

§ 25/1q – státie na chodníku, kde nie je dodržaná šírka chodníka 1,5 m.

§ 25/1s – státie na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni

§ 25/1u – státie a zastavenie na iných miestach, ktoré môžu ohraziť bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky, osobitne na miestach vjazdov a výjazdov z pozemkov

3/2/b – účastník  cestnej  premávky je  povinný poslúchnuť pokyn vyplývajúci  z dopravnej 
značky alebo dopravného zariadenia.

 Záver 

     Práca  príslušníkov MsP si  vyžaduje  plné  psychické  a fyzické  nasadenie  počas  celej 
pracovnej  zmeny  priamo  v uliciach  mesta,  za  každého  počasia.  Vyžaduje  si  tiež  znalosť 
právnych  noriem  a schopnosť  komunikácie  s verejnosťou.  Z toho  dôvodu  bude  potrebné 
venovať zvýšenú pozornosť kondičnej  a odbornej  príprave a komunikatívnym zručnostiam 
príslušníkov.     
     MsP bude za účelom zvýšenia bezpečnosti v meste venovaný väčší priestor preventívnym 
aktivitám, spolupráci a informovanosti občanov o bezpečnostnej situácii v meste.
     Zvýšená  pozornosť  bude  venovaná  riešeniu  dopravy  v meste,  vrátane  dopravného 
značenia,  s cieľom  nielen  vytvoriť  lepší  priestor  k dokumentovaniu  priestupkov,  ale 
i orientovania sa vodičov v dopravnej situácii.
     Pozornosť bude venovaná i možnosti rozšírenia KMS požadovaním dotácie finančných 
prostriedkov v prípade vyhlásenia výziev na projekty v oblasti prevencie kriminality. 
                    
             Pre ďalšie skvalitnenie  plnenia úloh MsP bude tiež potrebné rozšíriť záznamník 
telefónnych hovorov o nahrávanie rádiovej siete, i vybaviť hliadku MsP čítacím zariadením 
čipov na  identifikáciu odchytených psov. 
   Pre identifikáciu pohybu motorového vozidla MsP počas zákrokov a následnej kontroly, 
vybaviť vozidlá GPS systémom. 
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     Z dôvodu rozširovania  operačného strediska KMS i plnenia ďalších úloh  MsP, vrátane 
prevencie  kriminality, bude potrebné  venovať pozornosť  i rozšíreniu priestorov MsP.     

          V roku 2011okrem úloh vyplývajúcich zo zákona 564/1991 Z. z. o obecnej polícii sa 
hliadky MsP zamerajú v jednotlivých mesiacoch roka na nasledovné úlohy:

Január        – zvýšená kontrola venčenia psov  na Nitrianskej ul. pešími hliadkami zameraná 
                        na  odstraňovanie exkrementov a evidenčných známok.
Február      –  kontrola parkovania motorových vozidiel a zabezpečenie zásobovania na ceste 
                        č.  II/507 ul. SNP a časť Námestia sv. Michala.
Marec          - kontrola vrakov a vozidiel parkujúcich na chodníkoch a zelených plochách.
Apríl            – kontrola nepovolených skládok a orezov a odchyt túlavých psov.
Máj              – zvýšená preventívna činnosť na školách formou prednášok a ukážok práce 
                        MsP a vstupu príslušníkov k mládeži.
Jún              – kontrola podávania alkoholických nápojov maloletým a mladistvým a kontrola 
                        záškoláctva.
Júl, august –  kontrola rušenia nočného kľudu,  zvlášť so zameraním rušenia nočného kľudu 
                        mládežou a vandalizmus v parku  na ul. R. Dilonga.
September  – príprava  a   zabezpečenie    Michalského   jarmoku   a v   prípade   konania 
                       zabezpečenie motocyklových pretekov.
Október, november – zvýšená  kontrola  v  miestnej  časti Šulekovo počas konania hodov so 
                       zameraním  na  verejný  poriadok,  odchyt   túlavých   psov   v   miestnej   časti 
                       Šulekovo  a kontrola  cintorínov  pred, počas aj  po  sviatku  Všetkých  svätých 
                       a dušičiek  so  zameraním na vandalizmus a krádeže z hrobových miest.
December  –  kontrola  a  zmapovanie  prespávania   bezdomovcov  v  meste,   používania 
                       zábavnej pyrotechniky a  zvýšená kontrolná činnosť kamerovým systémom 
                       zameraná na zabezpečenie vianočného   osvetlenia pred poškodením vandalmi.

     Ďalej bude MsP plniť úlohy podľa potrieb a podnetov obyvateľov mesta, poslancov MsZ 
a primátora mesta.   Tieto úlohy v prípade naliehavosti  budú operatívne zaradené do plánu 
úloh na rok 2011.  
   

                                                                                            JUDr. Jozef Šoka
                                                                                         náčelník MsP Hlohovec


